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 Schelle, 22 mei 2016, 

 

Betreft: Heraanleg Tuinlei Schelle 

 

Geacht gemeenteraadslid, 

Geachte mevrouw, 

Geachte heer, 

 

De leden van de actiegroep Tuinlei hebben in onderling overleg beslist om geen bezwaar of beroep in te 

dienen voor de momenteel geplande werken in het zuidwestelijk gedeelte van de Tuinlei in Schelle en meer 

bepaald het gebied gelegen  tussen de grens met Niel en Oude Bosstraat. 

De reden hiervoor is voornamelijk te zoeken in het feit dat de overeenkomst tussen de gemeenten Schelle, 

Niel en Aartselaar, die is opgemaakt met tussenkomst van het provinciebestuur van Antwerpen, aanleunt 

bij wat de actiegroep steeds heeft voorgehouden als een aanvaardbaar alternatief. 

Alhoewel het ons spijt dat we als belangrijke belangengroep helemaal niet werden betrokken bij het 

overleg tussen de betrokken gemeenten, kunnen we ons toch voor een groot deel terugvinden in de 

gemaakte afspraken. De actiegroep heeft steeds geijverd voor een tijdelijke oplossing gedurende de 

werken aan de Steenwinkelstraat en regelmatig het voorstel van een éénrichtingsstraat naar voor 

gebracht. Twee zaken die we in verschillende artikels van de overeenkomst kunnen terugvinden. 

We willen er op wijzen dat dit geen wijziging in zich houdt met betrekking tot de 

bestemmingsvoorschriften van het gebied. De actiegroep Tuinlei blijft daarom bij haar standpunt  dat 

volgens haar de weg zal worden aangelegd in onverenigbaarheid met de stedenbouwkundige 

voorschriften. Zo werd het ook al vastgelegd in het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 

15 oktober 2013. 

We zijn bereid, net als ongetwijfeld alle geachte leden van de gemeenteraad, om het algemeen belang 

boven het eigen belang te stellen. We hebben steeds voorgehouden om een tijdelijke oplossing te 

aanvaarden als daarbij ook de garantie werd gegeven dat het inderdaad een tijdelijke oplossing betrof. 

Ten einde het tijdelijke karakter van de aan te leggen weg  te bevestigen, is het belangrijk om de status van 

dit gebied vast te leggen voor de aanvang van  de werken. Deze voorafgaande vaststelling dient volgens 

ons te gebeuren zowel ter plaatse “de visu” als door middel van tellingen. De vaststellingen en de tellingen 

dienen beide te gebeuren door een onafhankelijke en objectieve partij. We zijn er van overtuigd dat de 

gemeente Schelle dit standpunt deelt en de nodige stappen zal nemen om deze vaststellingen tijdig te laten 

plaatsvinden en vervolgens openbaar te maken. 

Tot slot wenst de actiegroep Tuinlei zijn wens uit te drukken om sterk betrokken te worden bij de 

besprekingen rond de definitieve toestand van onze straat. De actiegroep zou hierbij nu al de vraag wil 

stellen of het gemeentebestuur ooit het alternatief van een fietsstraat heeft overwogen. Zo ja, wat zijn dan 

de argumenten geweest om hier niet voor te kiezen? Het zou, voor zover wij weten , om de eerste 

fietsstraat van de Rupelstreek gaan en perfect aansluiten bij het milieu- en fietsvriendelijk gezicht dat de 

gemeente Schelle wil dragen. 
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We danken alle gemeenteraadsleden voor hun bekommernis aangaande de specifieke situatie rond de 

Tuinlei en hun bereidwilligheid om op zoek te gaan naar een oplossing, ook al staan de standpunten soms 

lijnrecht tegenover elkaar. De actiegroep Tuinlei hoopt om in de toekomst samen met u tot een blijvende en 

voor iedereen aanvaardbare oplossing te komen. 

We zouden het ten zeerste op prijs stellen als deze brief integraal kan worden voorgelezen op de 

eerstvolgende gemeenteraad van de drie betrokken gemeenten en er wordt opgenomen in de notulen. Op 

die manier wensen we het standpunt van onze actiegroep algemeen kenbaar te maken en vast te leggen. 

Het bevestigt tevens de inspraakmogelijkheden van het bestuur en is  een gelegenheid om de voornemens 

van het gemeentebestuur in dit dossier te bestendigen. 

 

Met de meeste hoogachting, 

Namens de actiegroep Tuinlei, 

Lieven Bridts, Danny Caers, Walter Daems, Stan Deleersnijder, Luc Segers, Rudi Thijs. 
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